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جديده مع القطان ومطربة عربية

بشار جاسم

عبر املصور الفوتوغرافي 
املميز الذي دخل عالم اإلخراج 
مشــاري النجم عن سعادته 
بنجاح كليبه األخير بأغنية 
»ويــن ويــن« للمطرب حمد 
القطــان والتي جتــاوز عدد 
مشاهداتها على »اليوتيوت« 

6 ماليني مشاهدة.
وفـــــي تصريــح خـاص 
لـــ »األنباء« يقول مشــاري: 
»ســعيد جدا وفخور بنجاح 
أغنيــة حمــد القطــان »وين 
ويــن« مبشــاهدة 6 ماليــني 
علــى »اليوتيوب« في شــهر 
ونــص، كونــي مخــرج هذا 
العمل ومصــور فوتوغرافي 
ولــم أدرس اإلخراج من قبل 
ولم أعلــم أن احلــس الفني 
والنظرة وحب العمل افضل 

من الدراسة«. 
ويتابع: »حتديت نفســي 
وطبقت العمل مثل ما تخيلت 
الكلي على توزيع  باالعتماد 

فــي  واأللــوان  اإلضــاءات 
اللوكيشن، وال شك أن البطل 
حمد القطان بالغناء وعفويته 

ويثق في ذوقي ونظرتي له، 
ومــن نظرة واحدة يعرف انا 
شنو ابي، ومتخيل ويعطيني 
اجمل مما كنت متوقع وانتهى 
هذا العمل، واحلمد هلل قدرت 

أوصل 9٠٪  مما تخيلت«. 
ويكمل: »أعتبــر هذا أول 
أعمالي في عالم اإلخراج وان 
شــاء اهلل فــي أعمــال مجهز 
لها ومكتوبة ومرســومة من 
أفكار كاملة لدعايات إعالنية 
وڤيديو كليبات وأعمال أخرى، 
وسعيد بالعمل مع فنان خلوق 
ومتجــدد في األفــكار ودائما 
يختار أعماال جديدة وجريء 
في طرحه مثل حمد القطان، 
وأعتبر هذا العمل بداية جميلة 
لي والقادم أفضل إن شاء اهلل، 
باإلضافة إلــى عملي الثابت 
وهو التصوير الفوتوغرافي 
للدعايــات، وجديدي إخراج 
أغنية جديدة للقطان ومشروع 
تعاون مع جنمة عربية كبيرة، 
وسأعلن عنها عبر »األنباء« 

في األيام املقبلة«.

النجم: »مسافط مجمع الصوابر« حققت لي 6 ماليني

لقطة من كليب »وين وين«

مشاري النجم

الوسوف يدخل املنافسة في موسم الصيف
علــى الرغــم مــن ظروفه 
وافق »سلطان الطرب« جورج 
وسوف على املشاركة في ليلة 
مــن ليالي مهرجــان موازين 
فــي املغــرب، واختتــم امس 
فعاليات املهرجــان في حفل 
ضخم حضــره جمهور غفير 

من محبيه.
وكان الوسوف قد أنهى قبل 
أسابيع قليلة تسجيل مجموعة 
من أغنيات جديدة ســتصدر 
بطريقة »السينغل« لتعيد أبو 
وديع إلى املنافســة الغنائية 
هذا الصيف، وذكرت تقارير 
انــه يقضي معظم  صحافية 
أوقاته ليال في استديو صديقه 
املوزع طوني سابا لتسجيل 
األغنيات من دون تسرع كي 
تصدر بشــكل جيد، وهي من 

جورج وسوفإنتاج خاص.

ميساء مغربي تتعرض للخيانة: 
أنا إنسانة مقاتلة و»قلبي معي«

تشارك الفنانة ميساء مغربي في املسلسل 
العربي »قلبي معي«، كمنتجة وممثلة. وعن 
العمل، أشــارت مغربي إلى انه ليس دراما 
خليجية فقط بل دراما عربية، حيث يضم 
»روجينا وحسن كامي« من مصر، ونخبة من 
جنوم اإلعالم في اإلمارات وممثلني كثيرين 
منهم »يوسف الكعبي وعبداهلل بن حيدر«، 
ومن الكويت النجم محمود بوشهري، ودميا 
اجلندي ونسيمة الضاهر من سورية، إضافة 
إلى أسماء عدة من األردن والعراق، مشيرة 
إلى أن العمل من إنتاج شركة أبوظبي لإلعالم 
وشــركة »ميديا غروب«، وسيعرض على 

قناتي أبوظبي وروتانا خليجية.
ولفتت مغربي، في تصريحات صحافية 
لها، إلى أن القصة من تأليفها والسيناريو 
واحلوار للكاتب »عثمان جحا«، والتي جاءت 

بلهجــات مختلفة، حيث اعتمدوا أن يكون 
احلوار بسيطا باستثناء املصطلحات التقنية 

واملتعلقة باإلعالم.
وأضافت: »أول عمــل يتناول كواليس 
اإلعالم بصيغة تعليمية أو تثقيفية بحتة، 
لكن في الدراما التناول يكون مختلفا ومغلفا 
بأشياء أخرى فيســهل الوصول لشريحة 

أكبر«.
وعن شخصيتها في العمل، قالت ميساء: 
»سأجسد شــخصية إعالمية من اإلمارات 
أصلها مصري، متيل كثيرا إلى العمق أكثر 
من األمور الســطحية، وإلــى األطروحات 
اجلــادة املهنية، وأنا امرأة عادية تتعرض 
للخيانــة والطالق، أعيــش جتربتي حب، 
إحداهما جنحت واألخرى فشــلت، إنسانة 

مقاتلة تتعرض للعديد من املشكالت«.

ميساء مغربي

نادين جنيم: املنتقدون ال يفقهون شيئاً في الدراما
ردت املمثلــة اللبنانيــة 
نادين نســيب جنيــم على 
االنتقادات التــي طالتها في 
مسلسل »نص يوم«، وحتديدا 
إلى احللقــات اخلمس التي 
غابت فيها عن الشاشة وبقيت 
حاضــرة كعنصر أساســي 
في املسلسل، وقالت إن هذه 
االنتقادات تثبت أن املنتقدين 
ال يفقهون شيئا في الدراما، 
ألنهــا لم تكن موجودة على 
الشاشــة لكن األحداث كلها 
كانت تدور حولها، مؤكدة أن 
بعض زمالئها يعدون املشاهد 
التــي ســيظهرون فيها قبل 
معرفة ما هو الدور، مشددة 
علــى أنها ال تنتمي إلى هذه 
املدرسة، وأوضحت أنها لم 
تقم يومــا بالــرد والتبرير 
وقت عرض املسلســل رغم 
كل االنتقادات حول غيابها.

وأضافــت ناديــن، خالل 
اســتضافتها فــي برنامــج 
»حديث البلد« مع اإلعالمية 
منــى أبوحمزة عبر شاشــة 
»MTV«، أنها لم تعد تكترث 
لالنتقادات وأنها باتت تستمع 
إليها وترميها وراء ظهرها، 
واعتبرت أن دور »ميسا« كان 

من أهم األدوار التي قدمتها إذ 
لعبت من خالله 4 شخصيات.

وعن إطالق الفنانة نادين 
الراســي تصريحا في حلقة 
تلفزيونيــة، أعلنــت فيــه 
أنها تعتبر نفســها »املمثلة 

األفضل« وصودف أن جنيم 
كانــت أثناء عــرض احللقة 
تصور دعاية خارج بيروت، 
فلــم تســتمع إلى مــا قالته 
زميلتهــا، أكــدت جنيم أنها 
بالعادة تلتزم الصمت، وأنها 

لم تكن عاتبة على ما قالته 
الراسي، مؤكدة أن زميالتها 
ناجحات، وأن وراء كل امرأة 
ناجحة قبيلة نساء، وقالت 
إن النجاح هــو الذي يعدي 

وليسا الغيرة.

نادين نسيب جنيمنادين الراسي

تأجيل أعمال حماقي.. لهذا السبب!
منذ سنوات اعلن الفنان محمد حماقي استعداده 
خلــوض جتربة التمثيل، ولكنــه يعاود التأجيل 
سواء ألسباب إنتاجية أو لعدم اكتمال السيناريو 
وأحيانا أخرى النشــغاله، ومنذ أشهر قليلة 
أعلن حماقي أنه اســتقر بالفعــل على عمل 
يخوض به جتربة التمثيل وسيكون من إنتاج 
وليد منصور، واتفقا معا على كل التفاصيل.

ولكن يبدو أن الفيلم اجلديد أيضا مصيره 

التأجيل، فقد ذكــرت تقارير صحافية أن حماقي طلب 
من منصور تأجيل التجربة حلني إنهائه ألبومه اجلديد 
الــذي يحضر له ويأمل أن يطرحه بعد شــهر رمضان 
الكرمي، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء وامللحنني 
ومنهم أمين بهجت قمــر وأمير طعيمة ونادر عبداهلل 
وعمــرو مصطفى ومحمد يحيى وتامر علي، وقد أنهى 
بالفعل تســجيل أربع أغنيات من اصل عشــر أغنيات 

سيتضمنها األلبوم.

القطان لـ»األنباء«: جديدي برنامج على TRT التركية
أميرة عزام

@amira3zzam

أكد املذيع نــواف القطان 
انــه يحضر لبرنامــج جديد 
التركية  القنوات  على احدى 
يستضيف من خالله العديد 
من النجوم العرب واخلليجيني 

وسيعرض قريبا.
وأضاف القطان في دردشة 
مــع »األنبــاء« انــه ميتلــك 
افكارا جديدة ولكنها حتتاج 
الــى امكانيات كبيــرة.. الى 

التفاصيل
ما جديدك في الفترة املقبلة؟

٭ أقــدم برنامجــا على قناة 
TRT التركية الناطقة بالعربية 
ويستضيف البرنامج جنوم 
الدراما التركية الذين يتابعهم 
العرب بشغف واهتمام وتصور 
هذه احللقات في تركيا، وقد 
انتهينا من املوسم األول، ثم 
بدأت فــي برنامج جديد على 
نفس القناة مع عمالقة الفن 
العربي بالتصوير في بالدنا 
العربيــة، وكانت بدايتها من 
الكويت مع الفنان داود حسني، 
ومن املنتظر ان تشهد املرحلة 
املقبلة اســتضافة املزيد من 
النجوم والتصوير معهم بعدة 

مدن عربية.

أهم ما مييز إذاعة أو أف أم؟
٭ أهــم ما مييزهــا الصبغة 

الشــبابية واألفكار املتجددة 
التي تعاصر تطلعات الشباب 
وطموحاتهم مبا يعبر عن طاقة 
الشــباب وبها برامج تعرض 
جناح الشــباب وابداعهم من 

الكويت ومن خارجها 
ما البرنامج الذي تطمح إلى 

تقدميه؟
٭ امتلك افكارا كبيرة ولكنها 
حتتــاج إلى امكانــات كبيرة 
ماديا وانتاجــا، حيث امتلك 

فكرة لبرنامج ميزج بني الفن 
والتوك شو واملسابقات وهي 
فكرة مقتبســة مــن جتربتي 
اإلعالمية التي شهدت برامج 
متعددة، وأسعى للخروج من 
قالب التقليد املنتشر في معظم 
القنوات العربية، حيث ابحث 
بل وأمتلك فكــرة خاصة بي 

وحديثة. 

هل حتقق لك وزارة 
اإلعالم طموحك؟

٭ نعم، اإلذاعة حتقق لي جل 
طموحي، وإن كنت اشتاق إلى 
العمل التلفزيوني إال أنني لم 
أجد في العروض التي قدمت 
لــي من محطــات مختلفة ما 

يناسبني.

من املذيع املميز عربيا او 
محليا من وجة نظرك؟

٭ علي حسن وعمر العثمان 
من الكويت، وفي مصر طغى 
وجود الفنانني على املشــهد 
اإلعالمي فأفسده في نظري، 
ومن الســعودية أحب محمد 
الشهري مقدم حروف وأولوف.

أكثر املواقف صعوبة في 
مسيرتك اإلعالمية؟

٭ في برنامج السندباد قبل 
رمضان كنت في العادة أغلق 
التلفون إال أن ذلك لم يحدث 
عــن ســهو منــي، ففــي احد 

االيــام إذا باتصــال يخبرني 
قبل الهواء بدقائق أن والدتي 
دخلت املستشفى بسبب جلطة 
وهو ما وصل إلى املخرج فإذا 
بــه يتحدث عن إلغاء احللقة 
إال أنني رفضت االمر بالقطع 
احتراما للجمهور وإدارة قناة 

الراي.
وبالفعــل قدمــت احللقة 
وكنت اثناء الفواصل انهمر في 
البكاء على والدتي واحلمد هلل 
كانت الطمأنينة على الوالدة 

بعد ذلك.

أسعد حلظات حياتك؟
٭ فــي اول حلقــة لتصوير 
الــراي  برنامــج مســابقات 
بنفس اليوم بشــرت بابنتي 
ريان وأعلنت األمر على الهواء 
وكان اليوم األسعد في حياتي.

ما هو طموحاتك؟
قنــاة  اديــر  أن  امتنــى  ٭ 
الطاقات الشبابية  تستوعب 

والقدرات املغمورة لألسف.

هل لديك ما تضيفه؟
٭ أشــكر اهلل علــى نعمــه، 
وأشــكر قنــاة الــراي وقناة 
فنــون واإلذاعــة الكويتيــة، 
وأخيرا أشــكر »األنباء« على 
هذا اللقاء، وأعبر عن تقديري 
لهــذه اجلريــدة التي حتترم 

اجلميع.

نواف القطان

أمتلك ألفكار 
جديدة حتتاج إلى 

إمكانات كبيرة

من خالل ردها على نادين الراسي في »حديث البلد«

بالتمثيــل يســاعد في جناح 
الكليب، وأنا عن نفسي اخترت 
اللوكيشن في مصافط عمارة 
مبجمع الصوابر، وتخيلت أن 
الكليب عبارة عن صور جميلة 
اخترتها في مخيلتي وكتبتها 
على ورق من توزيع إضاءات 
ولبــس ومتثيــل وحــركات 
الكاميــرا والســتوري بورد، 
واخترت نوع الكاميرا ونوع 
اإلضاءات واأللوان، وال شــك 
انه كان معــي أبطال أثق في 
فنهــم ونظرتهــم لنجاح هذا 
العمل الكبير وهم شــركائي 

في الشركة«. 
ويضيف النجم: »مســاعد 
املخرج فيصل النجم واإلشراف 
العــام قدفــان القدفــان، وقد 
صورنا العمــل في يوم كامل 
وشاق ما حســينا في التعب 
كوني محبا لعملي ومخلصا 
فيه واشعر بسعادة، وال كنت 
احسب الساعات، وحمد القطان 
صديقي قبل ان يجمعنا عمل، 
فاملناقشــات معاه جدا سهلة 


